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Mity dotyczące uzależnień:

• „uzależnienie jest świadomym wyborem”,

• pierwsze wzięcie narkotyku jest dobrowolne,

• osoby, które poczują się po tym bardzo dobrze z większym 

prawdopodobieństwem powtórzą to doświadczenie,

• po pewnym czasie powtarzalnego przyjmowania narkotyku 

tracona jest możliwość kontroli jego używania, pojawia się 

przymus i niezależna od woli chęć przyjmowania substancji, a 

także nawroty uzależnienia po pewnych okresach abstynencji,

• nie są znane mechanizmy odpowiedzialne za przejście od 

zależnego od woli przyjmowania narkotyków do uzależnienia.

O’Brien CP, McLellan T. Myths about the treatment of addiction. Lancet 1996;347:237-40.

D.Rogowska-Szadkowska



Heroina

• może być przyjmowana w iniekcjach, 
wdychana przez nos lub palona i wdychana,

• powoduje silne uzależnienie fizyczne i 
długotrwałe uzależnienie psychiczne,

• zależnie od dostępności i stanu finansów –
wstrzykiwana zwykle 3 x dziennie, a jej 
działanie trwa 3 do 6 godzin,

• objawy odstawienia występują w ciągu 8 – 12 
godzin od przyjęcia ostatniej dawki. 
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UZALEŻNIENIE

ABSTYNENCJAPOPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA



Redukcja szkód

• legalne i nielegalne środki odurzające są częścią 
naszego świata

• przyjmowanie środków odurzających jest złożonym 
zjawiskiem, obejmującym wiele zachowań, od ciężkiego 
nadużywania do całkowitej abstynencji

• jedne sposoby przyjmowania środków  odurzających są 
bezpieczniejsze od innych

• utrzymywanie kilkuletniej nawet abstynencji, np. 
podczas pobytów w więzieniu (zakładając, że możliwe 
jest zatrzymanie przenikania środków odurzających do 
placówek penitencjarnych) nie leczy z uzależnienia



Redukcja szkód

• Główny cel: Redukowanie negatywnych 
konsekwencji używania substancji 
psychoaktywnych

Przyjmowanie środków psychoaktywnych  jest szkodliwe dla 
zdrowia: heroina może powodować niewydolność układu oddechowego,  
alkohol- marskość wątroby, amfetamina- psychozy

Natomiast żaden ze znanych narkotyków nie 

powoduje wirusowych zapaleń wątroby, botulizmu 

przyrannego czy zakażenia HIV 



Teoretyczny algorytmy terapii 
substytucyjnej uzależnienia od opiatów

• Rozpoczęcie od drug free

• Niepowodzenie - buprenorfina

• Niepowodzenie - metadon

• Niepowodzenie - morfina SR

• Niepowodzenie - heroina

Nie ma kraju, w którym można byłoby realizować 
ten algorytm postępowania 



Substancje stosowane w leczeniu 
substytucyjnym

Agoniści

• metadon 

• kodeina

• morfina SR

• heroina

Częściowi agoniści

• buprenorfina



Receptory opioidowe

Receptor Działanie po pobudzeniu receptora

mu - µ
przeciwbólowe, euforia, depresja oddechowa, 
zwężenie źrenic, zaparcia, sedacja

kappa - k przeciwbólowe, dysforia, diureza

delta - d ?przeciwbólowe, ? uzależnienie

Poszczególne typy receptorów opioidowych 
różnią się miejscem występowania, 

powinowactwem do opioidów i efektem 
farmakologicznym po ich podaniu













Metadon

• syntetyczna pochodna heroiny, przyjmowana doustnie. 

• wyprodukowany w czasie II Wojny Światowej w 
Niemczech, w I.G. Farbenindustrie w Hoechst nad 
Menem, w ramach poszukiwań preparatu, który mógłby 
zastąpić morfinę. 

• preparat nie był stosowany podczas wojny, 
prawdopodobnie dlatego, iż początkowo używano bardzo 
dużych dawek, powodujących poważne działania 
uboczne 



Metadon

ZALETY

• długi biologiczny okres półtrwania

• możliwość podawania doustnie

• brak tolerancji

• słabe działanie euforyzujące

WADY

• niebezpieczny w przypadku przedawkowania, po 
łącznym spożyciu z alkoholem i innymi lekami 
działającymi na OUN





Działanie farmakologiczne pełnych agonistów, 
częściowych agonistów i antagonistów



Wpływ pełnego, częściowego agonisty i 
antagonisty na czynność oddechową



Zalety terapii buprenorfiną

• bezpieczeństwo stosowania buprenorfiny, w tym jej 
dużych dawek jest większe niż w przypadku 
metadonu



Funkcje mentalne

• Trudności z koncentracją, zapamiętywaniem

i werbalizacją występują u wszystkich osób

uzależnionych od narkotyków:
• niskie zaangażowanie w terapię,

• gorsze rokowanie.

• Poprawa podczas OST.

Fiorentine R, Nakashima J, Anglin MD: Client Engagement in Drug Treatment. Journal of Substance 
Abuse Treatment 1999,17:199-206.
Gossop M, Stewart D, Marsden J: Treatment process components and heroin use outcome among 
methadone patients. Drug and Alcohol Dependence 2003,71:93-102.



Funkcje mentalne

1. BUP – lepszy profil mentalny niż metadon.

2. Zaburzenia funkcji mentalnych w mniejszym stopniu 

zależą od dawki.

3. Współuzależnienie od BZD bardziej niebezpieczne 

podczas OST metadonem niż BUP.

• Inne korzyści:

• Prowadzenie samochodu

• Psychoterapia

• Nauka, praca

• Wychowanie dzieci

• itp.



Zalety terapii buprenorfiną

• przyjmowanie buprenorfiny, w przeciwieństwie do 
metadonu, znacznie rzadziej prowadzi do zwiększenia 
tolerancji lekowej

• buprenorfina jest lekiem mniej inwazyjnym i dużo 
łatwiej jest ją odstawić, niż metadon



Po odstawieniu buprenorfiny nie 
pojawia się m.in. dysforia

Jest ona antagonistą receptora 
opioidowego kappa



Zalety terapii buprenorfiną

• buprenorfinę można podawać 3 razy w tygodniu i 
wystarczy  1 wizyta kontrolna w tygodniu u lekarza 
prowadzącego

• mała aktywność Suboxonu jeśli jest ssany- mniejsza 
możliwość zatrucia dzieci, jeśli zostanie przez nie 
spożyty



Wady buprenorfiny

• podana dożylnie ma działanie euforyzujące



Działanie farmakologiczne Suboxonu

Suboxone

W jednej tabletce połączenie buprenorfiny i naloksonu

Zalecane: 

przyjmowanie 

podjęzykowe

Przeciwwskazane:

przyjmowanie

dożylne

Nalokson

Suboxon działa 

jak buprenorfina

Suboxon działa 

jak nalokson 

Nalokson nie wchłania się 

i nie wywiera działania 

farmakologicznego

Nalokson powoduje pojawienie 

się objawów abstynencyjnych 

u osób, które wcześniej przyjęły 

heroinę lub metadon (pełnych 

agosnistów)

BuprenorfinaBuprenorfina Nalokson



Najważniejsze działania niepożądane 
metadonu        i         buprenorfiny

• depresja oddechowa

• bradykardia 

• nadmierne obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi

• zaparcia

• zatrzymanie moczu

• sedacja

• obniżenie libida

• swędzenie

• pokrzywka

• dysforia lub euforia

• bóle brzucha

• suchość w jamie ustnej

• biegunka

• zaparcia

• niepokój

• pocenie

• bóle mięśni i stawów



Ciężkie niepożądane działania buprenorfiny

• objawy abstynencyjne: 0,25%

• reakcje alergiczne: 0,03%

• depresja oddechowa: 0,02%

• hepatotoksyczność: 
0,004%

• nefrotoksyczność: 
0,004%

U 0,5% osób przyjmujących buprenorfinę występują ciężkie 

działania niepożądane



Liczba zgonów na 1000 
użytkowników

metadon: 0,7

buprenorfina: 0,2



Buprenorfina nie powoduje 
zaburzeń rytmu serca



Substancje nasilające działanie depresyjne 
metadonu i buprenorfiny na OUN

METADON

• pozostałe opiaty

• benzodiazepiny

• zopiklon

• neuroleptyki, głównie 
pochodne fenotiazyny

• trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne

• chlormetiazol

• alkohol

BUPRENORFINA

• benzodiazepiny

• alkohol



Działanie buprenorfiny na receptor 
opioidowy

• u osoby, która przyjęła 
inne opioidy, podanie 
buprenorfiny powoduje 
ich wyparcie z połączeń 
z receptorem 
opioidowym i powstanie 
objawów 
abstynencyjnych



buprenorfina + inne opiaty = 
objawy abstytnceyjne

metadon + inne opiaty = 
depresja oddechowa



Porównanie wad 
buprenorfiny i metadonu

Buprenorfina Metadon

Działanie depresyjne na ośrodek 

oddechowy po łącznym podaniu z 

substancjami działającymi depresyjnie 

na OUN

Działanie depresyjne na ośrodek 

oddechowy po łącznym podaniu z 

substancjami działającymi depresyjnie 

na OUN

Duży potencjał uzależniający, silne 

objawy abstynencyjne po jego 

odstawieniu

W przypadku przedawkowania ryzyko 

zgonu z powodu zatrzymania oddechu

Liczne interakcje, w tym z lekami 

antyretrowirusowymi, wymagające 

modyfikacji dawki metadonu

Działanie sedacyjne



Suboxone – dawkowanie rzadziej

niż raz dziennie

Schemat Pon Wt Śr Czw Pt Sob Niedz

Raz dziennie 8 8 8 8 8 8 8

Co drugi dzień, 
tydzień pierwszy 16 - 16 - 16 - 16

Co drugi dzień, 
tydzień drugi - 16 - 16 - 16 -

3 x / tydzień 16 - 16 - 24 - -

2 x / tydzień 24 - - 32 - - -



Suboxone – dawkowanie rzadziej niż

raz dziennie

Schemat Pon Wt Śr Czw Pt Sob
Nied

z

Raz dziennie 16 16 16 16 16 16 16

Co drugi dzień, 
tydzień pierwszy

32 - 32 - 32 - 32

Co drugi dzień, 
tydzień drugi

- 32 - 32 - 32 -

3 x / tydzień 32 - 32 - 48 - -

2 x / tydzień 48 - - 64 - - -

Schemat Pon Wt Śr Czw Pt Sob
Nied

z

Raz dziennie 32 32 32 32 32 32 32

3 x / tydzień 64 - 64 - 96 - -



Stosowanie substytucji pozwala na:
• zmniejszenie nielegalnego brania narkotyków 

• poprawę stanu zdrowia osób uzależnionych

• zmniejszenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych związanych 

z nielegalnym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, 

szczególnie HIV, ale także HBV i HCV  

• ograniczenie kryminalnych zachowań związanych z 

przyjmowaniem narkotyków

• zmniejszenie liczby zgonów związanych z narkomanią          

(ryzyko zgonu w porównaniu z ogólną populacją pacjentów 

metadonowych 3,5 razy większe, osób przyjmujących heroinę 13 

razy większe)

• powrót do społeczeństwa



Korzyści dla pacjenta
• Zmniejszenie ryzyka śmiertelnego przedawkowania

• Zmniejszenie używania substancji psychoaktywnych

• Poprawa stanu psychicznego

• Możliwość systematycznego diagnozowania i leczenia 
chorób somatycznych i psychicznych

• Praktyczne zmniejszenie do zera ryzyka infekcji HIV

• Możliwość rehabilitacji społecznej, readaptacji

• Wyeliminowanie wydatków na narkotyki (zmniejszenie 
ilości zachowań kryminalnych i sprzecznych z dobrymi 
obyczajami)

• Poprawa jakości życia



Cele programu substytucyjnego  

▪ opieka medyczna nad osobami 

zakażonymi/chorymi (ograniczenie częstości 

zakażeń, profilaktyka pierwotna, leczenie)

▪ poprawa jakości życia

▪ zmniejszenie kryminalizacji, 

eliminowanie produkcji/handlu

▪ powrót do społeczeństwa

▪ stabilizacja sytuacji rodzinnej 

▪ leczenie uzależnienia



Korzyści dla społeczeństwa

• Poprawa sytuacji epidemiologicznej

• Poprawa funkcjonowania w rolach 
społecznych

• Mniej zachowań kryminalnych i sprzecznych z 
dobrymi obyczajami (prostytucja)

• Mniej wydatków społecznych na leczenie 
powikłań medycznych oraz wymiar 
sprawiedliwości, koszty więzienne, koszty 
wynikające z przestępstw

• Satysfakcja z efektów leczenia substytucyjnego



Detoksykacja, czyli 
„medycznie nadzorowane odstawienie” 

(Medically Supervised Withdrawal)

Metadon może być używany do:

• stabilizacji krótkoterminowej - do 6 miesięcy

• stabilizacji długoterminowej - powyżej 6 miesięcy

• detoksykacji krótkoterminowej: do 1 miesiąca

• detoksykacji długoterminowej: do 6 miesięcy



Detoksykacja 

krótkoterminowa:

• 20 mg przez 3 dni

• 15 mg przez 4 dni

• 10 mg przez 3 dni 

• 5 mg przez 4 dni 

Detoksykacja 

długoterminowa:

• 60 mg przez 14 dni 

• 50 mg przez 14 dni

• 40 mg przez 14 dni 

• 30 mg przez 14 dni

• 25 mg przez 14 dni 

• 20 mg przez 14 dni

• 15 mg przez 14 dni 

• 10 mg przez 14 dni

• 8 mg przez 14 dni 

• 6 mg przez 14 dni

• 4 mg przez 14 dni 

• 2 mg przez 14 dni



antti.mikkonen@turku.fi44

Nawrót do IV stosowania narkotyków po OST
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Leczeni Miesiące od zakończenia terapii

Adapted from Ball & Ross - The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment, 1991
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Kakko J et al.1-year retention and social function after buprenorphine-assisted relapse prevention treatment 

for heroin dependence in Sweden: A randomized, placebo-controlled trial. LANCET 2003;361:662-68

Pozostawanie w terapii



Warunek powodzenia terapii 

u osoby uzależnionej

Jak najszersza oferta w jednym miejscu

Lekarz chorób zakaźnych, psychiatra, terapeuta, 
psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka 
środowiskowa, wymiana igieł i strzykawek, 

substytucja, edukacja, informacje i kierowanie 
do specjalistycznych placówek, posiłki i 

organizacja czasu, grupy wsparcia i 
samopomocy, anonimowe testowanie HIV 

Jest to kosztowne, ale tańsze niż konsekwencje 
pozostawienia narkomanów bez leczenia.



„Przychodnia na kołach”

Klinika Chorób Zakaźnych, Yale University, New Haven

- wymiana igieł i 

strzykawek

- substytucja

- testowanie HIV

- leczenie ARV

- leczenie HCV

- edukacja

- podstawowa opieka 

medyczna

- case management; 

kierowanie do 

specjalistycznych 

poradni

- badania kliniczne





Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób 
Zakaźnych i Terapii Uzależnień we Wrocławiu









• Program substytucyjny

• Poradnia HIV

• Poradnia chorób zakaźnych

• Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i uzależnień 
behawioralnych

• 2 gabinety zabiegowe

• Punkt konsultacyjno-diagnostyczny (HIV, HCV, HBV, kiła, 

wszystkie inne choroby przenoszone drogą płciową)

• Punkt antynikotynowy

• Porady dietetyka

• Pracownia USG/elastografii

• Badania kliniczne

• Świetlica dla pacjentów „PrzyStań”

• Stała i bardzo dobra współpraca z oddziałem zakaźnym,  
z oddziałem detoksykacyjnym, z Zakładem Karnym nr 
1. 





Ciąża

Heroina zaburza przysadkowo-jajnikową

oś hormonalną – zanik miesiączek.

OST – powrót cykli miesięcznych –

niechciane ciąże!!

Ideałem jest detoksyfikacja, ale:

- ryzyko destabilizacji,

- ryzyko kontynuacji brania narkotyków,

- ryzyko dla ciąży.



Noworodkowy zespół abstynencyjny (neonatal 
abstinence syndrome NAS): 50-80% noworodków, 
których matki podczas ciąży przyjmowały opioidy. 
Występuje on średnio w ciągu 24-72 godzin po 
porodzie, w 5-20% przypadków zespół ten przebiega z 
ciężkimi objawami klinicznymi, wymagającymi 
wdrożenia farmakoterapii. 

NAS będący wynikiem stosowania buprenorfiny 
występuje po 3-4 dniach od porodu i trwa 5-7 dni. W 
przypadku metadonu NAS utrzymuje się zazwyczaj do 
4 dni.



NAS

Objawy pojawiają się w ciągu 10-72h (do

5 dni):

- drażliwość nerwowa,

- niepokój oddechowy,

- autonomiczne objawy ze strony nerwu

błędnego,

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Pomiar w skali Finnegan



Objawy lub dolegliwości Liczba punktów

Ośrodkowy układ nerwowy

Głośny płacz 2

Nieprzerwany głośny płacz 3

Sen po karmieniu krótszy niż 1h 3

Sen po karmieniu krótszy niż 2h 2

Sen po karmieniu krótszy niż 3h 1

Wygórowany objaw Moro 2

Znacząco wygórowany objaw Moro 3

Łagodne drżenia po stymulacji 1

Umiarkowane/nasilone drżenia po stymulacji 2

Łagodne drżenia w spoczynku 3

Umiarkowane/nasilone drżenia w spoczynku 4

Zwiększone napięcie mięśniowe 2

Przeczosy (należy określić lokalizację) 1

Mioklonie 3

Drgawki uogólnione 5

Zaburzenia metaboliczne/naczynioruchowe/oddechowe

Poty 1

Gorączka poniżej 37,2-38,2 stopni Celsjusza 1

Gorączka powyżej 38,4 stopni Celsjusza 2

Ziewanie (więcej niż 3-4 razy) 1

Marmurkowatość skóry 1

Zatkanie nosa 1

Kichanie (więcej niż 3-4 razy) 1

Zaczerwienienie nosa 2

Liczba oddechów powyżej 60/min. 1

Liczba oddechów powyżej 60/min. z zaciąganiem przestrzeni międzyżebrowych 2

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Nadmierne ssanie 1

Niechęć do jedzenia 2

Odbijanie 2

Chlustające wymioty 3

Luźne stolce 2

Wodniste stolce 3



Zazwyczaj nie udaje się wyeliminować wszystkich dolegliwości, a terapia NAS
polega na zapewnieniu noworodkowi niezbędnej ilości odpoczynku, snu i
pożywienia.
- Faza pierwsza – leczenie objawowe: Noworodek powinien przebywać w
cichym pomieszczeniu z oświetleniem o niskim natężeniu, być jak najrzadziej
przewijany, noszony i kołysany, a także mieć zapewnioną stałą dostępność
smoczka. Ponadto powinien być często karmiony (na żądanie) niewielkimi
ilościami pokarmu, a w jego otoczeniu należy unikać nagłych zmian. W razie
nasilenia objawów, należy przejść do fazy drugiej.
- Faza druga – farmakoterapia: Lekiem z wyboru jest fenobarbital. Jeśli
leczenie jest nieskuteczne lub wystąpią drgawki należy zastąpić go morfiną w
roztworze. Dawki stosowanie w terapii NAS są uzależnione od nasilenia
objawów. Niekiedy mogą występować nasilone wymioty – wówczas należy
okresowo zastąpić stosowany lek chloropromazyną (2-3mg/kg/dobę w 3-4
dawkach podawanych domięśniowo).



Nasilenie 

NAS

Roztwór fenobarbitalu Roztwór morfiny

8-10 6mg/kg/dobę w 3 

dawkach

0,32mg/kg/dobę w 4 

dawkach

11-13 8mg/kg/dobę w 3 

dawkach

0,48mg/kg/dobę w 4 

dawkach

14-16 10mg/kg/dobę w 3 

dawkach

0,64mg/kg/dobę w 4 

dawkach

17+ 12mg/kg/dobę w 3 

dawkach

0,80mg/kg/dobę w 4 

dawkach



Rozpoznanie ostrego 

przedawkowania heroiny

• Obniżony poziom świadomości +
• częstość oddechów < 12/minutę,

• zwężenie źrenic,

• dowody używania heroiny.



Leczenie ostrego 

przedawkowania heroiny

• Zaburzenia oddychania

• dostarczenie tlenu,

• nalokson 0,2 – 0,4 mg, iv, sc lub im,

• powtórzenie dawki naloksonu 0,2 mg, jeśli 

poprawa nie nastąpi w ciągu 5 – 7 minut,

• rozważenie intubacji, jeśli hipowentylacja 

utrzymuje się po drugiej dawce naloksonu 

lub słabe utlenowanie, mimo właściwej 

wentylacji.

Sporer KA. Acute heroin overdose. Ann Intern Med. 1999;130:584-90.



• Pacjent skutecznie leczony, odpowiadający na 

podanie naloksonu, powinien być obserwowany 

w oddziale przez 2 – 3 godziny:

• nalokson przestaje działać po 20 – 40 min. – u wielu 

pacjentów mogą się ponownie pojawić objawy 

ostrego zatrucia.




